
ZPRÁVY Z FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 

10. – 17. ledna  

2021 

Pořad bohoslužeb 

NEDĚLE 

10. 1. 

Svátek  

Křtu Páně 

končí doba 
vánoční 

7.30 

 

9.00 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Miroslava a Vlastu 

Pecháčkovy a rodiče z obojí strany 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic)  

Dolní Čermná – za Jana Hampla a jeho 

manželku 

Dolní Čermná – za rodinu Formánkovu, 

Venclovu a Havlovu 

PONDĚLÍ 

11. 1. 
začíná  

liturgické mezidobí 
  

ÚTERÝ 

12. 1. 
úterý 1. týdne  

v mezidobí 
 

Petrovice – zádušní mše svatá za paní Martu 
Markovou z čp. 33. R. I. P.  

STŘEDA 

13. 1. 
středa 1. týdne  

v mezidobí 

18.00 

 

Dolní Čermná – za požehnání a vytrvalost 

v povolání a uzdravení všech zranění  

ČTVRTEK 

14. 1. 
čtvrtek 1. týdne  

v mezidobí 
7.30 Dolní Čermná – za naši farnost 

PÁTEK 

15. 1. 

pátek 1. týdne  

v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – za přátele a dobrodince 

SOBOTA 

16. 1. 

Obě mše svaté 
jsou z 2. neděle 

v mezidobí. 

16.30 

 

 

18.00 

Dolní Čermná – za Ludmilu a Vojtěcha 

Kunertovy, za živé a zemřelé z rodiny 

Müllerovy a Bláhovy 

Dolní Čermná (přesunuto z Verměřovic) 

NEDĚLE 

17. 1. 

2. neděle 

v mezidobí 

7.30 

9.00 

 

 

10.30 

 

16.00 

 

Dolní Čermná – za Augustina Vávru a celý rod 

Dolní Čermná (přesunuto z Petrovic) 

– za živé i zemřelé z rodiny Moravcovy 

a Krátkých 

Dolní Čermná – za rodiče Jaroslava a Emilii 

Nastoupilovy a živou a zemřelou rodinu 

Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny 

Řehákovy a Jandovy 

Modlitba breviáře – denní modlitby církve – po skončení mše svaté: 

▪ Večerní chvály  –  o nedělích po mši svaté v 16 hodin  

– ve středu, v pátek a v sobotu po mši svaté v 18 (19) hodin    

▪ Ranní chvály  –  ve čtvrtek po mši svaté v 7.30 hodin 

Srdečně zvu 😉! 
 

Kontakt:  P. Mgr. Jan Lukeš, tel.: 777 626 984, e-mail: dolnocermenska@farnost.eu   

Past. asistentka: Ing. Marta Marešová, tel.: 737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz  
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Sdělení farníkům                               10. ledna 2021 

 Svátek Křtu Páně 

Účast na mších svatých tento týden  

Stále se nacházíme v 5. stupni systému PES, což je 10% 

obsazenosti kostela. Jelikož v Čermné je kostel největší, 

všechny mše svaté budou zde, aby se mohlo účastnit co 

nejvíce lidí.  

Na mše, které jsou přesunuty z Petrovic a Verměřovic, 

nechte prosím přednostně přihlásit farníky z těchto obcí. 

Farníci z těchto obcí jsou ochotni dovézt své spolufarníky, 

kteří mají problém s dopravou. Nebojte se jim ozvat, 

případně kontaktujte paní Martu Marešovou, která Vám 

odvoz zprostředkuje. Děkuji za spolupráci. 

Na mše svaté ve všední dny se není třeba přihlašovat. Jelikož účast v tyto 

dny nebývá velká, může přijít, kdokoli má zájem.  

Rezervační systém na nedělní mše svaté  
Bohu díky je nás hodně, ale musíme tedy řešit počet účastníků bohoslužeb. Je 

úžasné, jak se mše svaté tentokrát hnedka zaplnily!!! Mše svatá v 7.30 o svátcích 

bývala do poslední chvíle neobsazená při 80 lidech a tentokrát se dostal jen 

ten, kdo se přihlásil do 18.02 (přihlašování bylo spuštěno v 18.00 😉) Jsou to 

nervy, ale sebere Vám to jen cca 15 minut času, někomu i méně, protože 

za chvíli je rozhodnuto. 

Děkuji za pochopení, že v této situaci se ne vždy dostanete na mši svatou, 

kterou byste preferovali, nebo musíte využít sobotní mše svaté, která už je 

slavena jako nedělní. Minulý týden se dostali všichni, kdo měli zájem, dokonce 

zbylá místa vyplňovali farníci z jiných farností. Tentokrát jste to vše zaplnili 

sami – možná až tak, že se nedostali všichni, kdo měli zájem – ale snad chápete, 

že v tuto chvíli není jiná možnost. Například v Letohradě se neslouží mše svaté 

vůbec, ani přes týden… Važme si tedy tohoto vzácného a krásného daru😉! 

Nedělní mše svaté – dá-li Pán, budou opět v sobotu dvě mše svaté z neděle 

a v neděli čtyři mše svaté. Na všechny tyto nedělní mše svaté je nutné se 

přihlašovat přes náš nový rezervační systém na webu farnosti. 

Přihlašovaní na nedělní mše svaté vypukne opět v úterý v 18 hodin!!!  

Svátost smíření 

Do rezervačního systému jsem vypsal zpovídání před středeční a páteční mši 

svatou, bude-li zájem větší, vypíšu ještě termíny před tím. Pokud chcete přijít 

celá rodina, můžete se mi ozvat a můžeme slavit svátost smíření na faře v jiném 

čase. Děkuji za spolupráci v uplynulém týdnu – moc mi to pomohlo a byl 

hladký průběh bez front a dostalo se snad na všechny zájemce. Děkuji za Váš 

zájem o tuto svátost!!! Moc si toho vážím – moc si Vás vážím     ! 



Poděkování  

Děkuji všem, kdo mi jakkoliv pomáháte, modlíte se za mě, za naši farnost 

a za celou církev. Děkuji také pěti ochotným mužům, kteří jsou ochotni 

vykonávat službu akolyty. Biskupství bohužel kvůli koronaviru letošní kurz 

pro akolyty neotvírá, ale rád bych tyto muže využíval už nyní k příležitostnému 

podávání svatého přijímání.  

Veliké poděkování patří také paní Magdě Vašíčkové a slečně Elišce 

Motlové, že řekli ano na kostelnickou službu zde v Dolní Čermné a že už se 

aktivně zapojují!!! Moc si toho vážím a udělala mi děvčata radost😉! Navíc 

mám radost, že to máme i genderově vyvážené😉. V současnosti vykonávají 

kostelnickou službu v kostele sv. Jiří pan Stanislav Moravec (732 467 535), 

Vítek Macháček (737 784 608), Magda Vašíčková (732 179 091) a Eliška 

Motlová (731 086 209). Děkuji jim za jejich obětavou práci pro naši farnost😉! 

Děkuji také panu Janu Moravcovi z Verměřovic a panu Josefu Vondrovi 

z Petrovic, že v této době vypomáhají i zde v Čermné.  

Moc si vážím Vás všech – Vaší ochoty, služby, času, všeho, čím přispíváte, aby 

se nám zde ve farnosti žilo dobře😉! 

Také děkuji službě na úklid sněhu, která měla tento týden napilno.  

Na webu najdete fotky z nedělní mše svaté 3. 1. v 16 hodin, kdy jsme slavili 

Slavnost Zjevení Páně, žehnali jsme vodu, kadidlo a křídy a byla promluva 

k dětem. Za fotky děkuji Tomáši Bednářovi a za umístění na web a za celkovou 

správu webu a ochotu pracovat na webu dál panu Ing. Zdeňkovi Krátkému.  

Zemřela paní Marta Marková z Petrovic 

Ve čtvrtek 7. ledna zemřela paní Marta Marková z Petrovic ve věku 83 let. 

Jménem farnosti jí děkuji za všechnu službu pro farnost a pro petrovický 

kostel a Vás prosím o modlitbu. Zádušní mše svatá bude dle vládních 

vyhlášení jen v úzkém rodinném kruhu.  

Farní večerníček pro děti ve čtvrtek 14. ledna od 19 hodin a Čtení 

na dobrou noc pro dospělé o mši svaté od 20.15  

Srdečně Vás opět zvu a těším se na Vás on-line. Počítám s přihlášenými, 

případní další zájemci se prosím hlaste na email: dolnocermenska@farnost.eu 

Tříkrálová sbírka 2021  

Sbírka probíhá od 1. do 24. ledna on-line na: 

www.trikralovasbirka.cz.  

Přispět můžete i v hotovosti v sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna po každé 

mši svaté zde v Dolní Čermné do charitních pokladniček u východů z kostela. 

Pokladničky budou v následujících dnech umístěny rovněž v prodejnách paní 

Hany Smejkalové a paní Markové na náměstí v Dolní Čermné. Všem dárcům 

děkujeme. Ve Verměřovicích bude kasička v KONZUMU a v kostele za mříží. 

Kostel je otevřen každý den cca 7–17 hodin.  
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Živý růženec 

V naší farnosti máme „Společenství živého růžence“, které je 

propojeno rozpisem desátků na celý rok. Členové živého 

růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem 

určeného desátku, který se po měsíci mění. Všem modlícím 

mnohokrát děkuji!!! V současné době chybí 3 lidé.  

Zájemci o tento způsob modlitby, ozvěte se prosím paní Marii Severinové ml.  

na tel. č.: 604 305 603. Děkuji Vám.  

Nabídka placené práce  

Hledáme 2 osoby na pracovní pozici „údržba hřbitova“ a přilehlého okolí. 

Vykonaná práce – formou dohody o provedení práce (DPP) – bude financována 

městysem Dolní Čermná (jemuž podle zákona přísluší údržba zmiňovaných ploch).   

Jedná se o spíše nepravidelnou následující činnost na hřbitově a přiléhajících 

prostorách – sekání a úklid posečené trávy, hrabání spadaného listí, příprava 

odpadních nádob s komunálním odpadem ke svozu a jejich uklizení po svozu, 

údržba obou přístupových schodišť.  

Zájemci se mohou hlásit na farní e-mail: dolnocermenska@farnost.eu.  

Předem děkujeme za vaši ochotu pomoci. Uvítám i tipy, koho o tuto službu poprosit. 

Děkujeme za Vaše finanční příspěvky 

při mších svatých. Děkujeme také za Vaše příspěvky do pokladniček a na číslo 

účtu 155816135/0300. Velice si Vaší štědrosti vážíme!!! Bez Vás by farnost 

nemohla fungovat. Pán Vám viditelně odplať! 

Česká televize přináší nový cyklus „Zakázaný Bůh“ 

Na diecézním webu jsem si všiml tohoto, tak předávám dál ke zvážení Vašeho 

shlédnutí. Tento nový dokumentární seriál o dějinách katolické církve v letech 

1945–1989 připravilo brněnské studio České televize a je vysílán na ČT 2 

od 7. ledna 2021 vždy ve čtvrtek od 21.30 hodin. Předpokládám, že to jde 

pustit i zpětně z archivu.  

 

Každý den si alespoň jednou řekněte,  

že toto Vám říká sám Bůh Otec: 

„Ty jsi můj milovaný syn,  

Ty jsi má milovaná dcera!  

V Tobě mám zalíbení! “       

S díky za vše Vám srdečně žehná 

Váš otec Jan       + 

 

Web: dolnocermenska.farnost.eu, farnostsnu.cz nebo pohadkovafarnost.cz   

mailto:dolnocermenska@farnost.eu
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